
Közel háromszázan vehették át 
Tata Város Sportdíját február 
24-én a Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnokban, ahol a hagyo-
mányoknak megfelelően idén is 
köszöntötték az elmúlt esztendő 
legeredményesebb sportolóit és 
felkészítőiket. A helyszínen Ben-
csik János országgyűlési képvi-
selő bejelentette, jelentős lépéssel 
folytatódnak a helyi sportfejleszté-
sek, hiszen most már biztos, hogy 
új sportuszoda épül városunkban.
2022-ben 15 sportegyesület 22 
szakosztályának 298 sportolója ré-
szesült egyéniben vagy csapatban 
Tata Város különdíjában, melyet 
évről-évre azok a sportolók kap-
nak meg, akik az előző esztendő-
ben Európa Bajnokságon, Világ-

bajnokságon 1.-6. helyezést, vagy 
Magyar Bajnokságon valamint 
Diákolimpián 1.-3. helyezést értek 
el. Az elismerés természetesen a 
felkészítő szakembereknek is jár.
„Szívből gratulálok mindenkinek a 
tavalyi esztendőben elért eredmé-
nyéhez”-   kezdte köszöntőjét az 
eseményen Michl József polgár-
mester, aki beszélt a mögöttünk 
álló év helyi sportfejlesztéseiről is. 
A városvezető elmondta: - A pan-
démia ellenére tovább folytatódtak 
a sportos fejlesztések Tatán. Meg-
kezdődött a Vaszary János Általá-
nos Iskola tornatermének kibővíté-
se, műanyag kézilabdapálya épül a 
Jávorka Iskola udvarán is állami tá-
mogatásból, elkészült a pumptrack 
pálya az Építők parkjában, gyere-
keknek alkalmas helyszínnel bő-
vültek a Cseke ligeti teniszpályák, 
melyek mellé öltöző-fürdőt és egy 
klubházat építettek, befejeződött 
a város második grundpályájának 
kivitelezése a Kazincbarcikai ut-
cán és a földmunkákkal elindult 

a TAC nagyméretű, műfüves fut-
ballpályájának építése is.
Ugyancsak a tavalyi évben avattak 
emléktáblát Gróf Esterházy Miksa, 
a modern magyar sport megterem-
tőjének tiszteletére a Güntner Aré-
na Városi Sportcsarnokban. Gróf 
Esterházy Miksa honosította meg 
hazánkban a mai értelemben vett 
sportéletet, s a Magyar Athletikai 
Club 1875-ös megalakításával vi-
lághódító útjára indította a hazai 
sportot. Michl József a Sportdíj-át-
adó ünnepségen mondott külön kö-
szönetet az emléktábla és az ahhoz 
kapcsolódó kiállítás ötletéért és a 
megvalósításban játszott kiemelke-
dő szerepéért Vámosi Lászlónak, az 
Éremgyűjtők Tatai Szervezete titká-
rának, aki az elmúlt öt esztendőben 
folyamatosan írt cikkeket városunk 
múltbeli és jelenlegi sportéletéről a 
Tatai Patrióta Magazinba. Vámosi 
László szakmai munkájáért és a he-
lyi sportéletben betöltött szerepéért 
vehette át az idei emlékérmet.
A 2021-es esztendő legjobb tatai 

sporteredményei számokban a kö-
vetkezők voltak: Világbajnokságon 
2 aranyérem, 1 ezüstérem és 1 bron-
zérem, míg Európa bajnokságo-
kon 2 aranyérem, 3 ezüstérem és 1 
bronzérem született. Világversenye-
ken összesítve tavaly 10 tatai érmet 
szereztek sportolóink. Magyar Baj-
nokságokon 67 aranyérem, 71 ezüs-
térem valamint 76 bronzérem, tehát 
összesen 214 OB érem került tatai 
sportegyesületekhez. A diákolimpi-
ákon 3 aranyérmünk és 3 bronzér-
münk lett.
A különdíjak átadása előtt Bencsik 
János országgyűlési képviselő mon-
dott beszédet, hangsúlyozva, hogy a 
köszönet most leginkább a szülők-
nek jár, akik az elmúlt két év tapasz-
talatait leszűrve mégiscsak egyre 
bátrabban engedték a gyermekeiket 
az edzésekre, támogatásukkal hoz-
zásegítve őket az eredményekhez. 
Bencsik János a díjátadón fontos be-
jelentést tett, amikor elmondta: - A 
magyar kormány pénzügyi keretet 
biztosított a tatai edzőtábor számára 
és sikeres közbeszerzési eljárást kö-
vetően elindulhatott a tényleges ki-
vitelezési, engedélyezési tervek el-
készíttetése, ami azt jelenti, hogy az 
edzőtábor területén megépülhet egy 
50 méteres versenymedence egy 
tanmedencével. Az uszoda úgy lesz 
kialakítva, hogy a fürdővendégek és 
az úszásoktatásra járó gyerekek va-
lamint a sportolók közlekedési útvo-
nala teljesen szétválasztott legyen, 
így a tataiaknak és a sportolóknak 
is lesz hozzáférése a létesítményhez.
A Güntner Aréna Városi Sport-
csarnokban kitüntetett sportolók és 
felkészítőik idén is egyedi érmet 
kaptak, mely a Kőfaragó-házat áb-
rázolja és a Szegedi ÉremVerdében 
készült. Az eseményen közreműkö-
dött Jenei Márta és a Supertrouper 
duó.

Fotók: Domokos Attila
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Március 7-én reggel Michl Jó-
zsef polgármester kezdemé-
nyezésére a Városházán ülése-
zett Tata Város Önkormányzat 
humanitárius tanácsa, amely 
három fő témában hozott dön-
téseket.
A humanitárius tanácsot az ön-
kormányzat azzal a céllal hozta 
létre, hogy segítse és koordinál-
ja az Ukrajnából a háború elől 
városunkba érkező menekültek 
ellátását. A tanács hétfői ülésén 
jelen voltak a Tatai Rendőrkapi-
tányság, a Komárom-Esztergom 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, a Tatai Városka-
pu Zrt. a Szociális Alapellátó 
Intézmény, a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft., a helyi Vöröske-
reszt, a Máltai Szeretetszolgá-
lat, a Baptista Szeretetszolgálat, 
a Katolikus Karitasz és a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkatársai. Az egyeztetés fő 

témája az adományok gyűjté-
se, a munkahely, az iskolai és 
egyéb ellátások megszervezése 
és a szálláshelyek biztosítása 
volt.
A humanitárius tanács tagjai 
megerősítették, hogy adomá-
nyok terén továbbra is tartós 
és főként azonnal fogyasztható 
élelmiszereket, valamint tisz-
tító és tisztálkodási szereket 
várnak, úgy mint: - konzervet, 
kis kiszerelésű üdítőitalokat, 
ásványvizet, édességet, higié-
niai termékeket, toalett papírt, 
pelenkát, törölközőt, bébiétele-
ket és evőeszközöket. Az ado-
mányokat - melyeket bármely 
karitatív szervezetnél le lehet 
adni -központilag a Máltai Sze-
retetszolgálat tatai székhelyén, 
a Vasút utca 64. és 64/a. szám 
alatt gyűjtik, hétfőtől péntekig 
8 és 16 óra között. Az adomá-
nyozással kapcsolatban a 06/34-

382-842 telefonszámon is lehet 
kérni további információkat.
Michl József polgármester a ta-
nács ülését követően elmondta, 
várják azok jelentkezését, akik 
magánszemélyként vagy szállá-
sadóként szeretnének részt ven-
ni a menekültek elhelyezésében 
átmenetileg vagy akár hosszabb 
távon. Ők jelentkezhetnek a 
menekultsegites@szaitata.hu 
e-mail címen írásban, vagy te-
lefonon az éjjel nappal hívható 
06-30/114-0716-os, illetve a 
munkaidőben hívható 34/588-
638-as számon. A városvezető 
hozzátette: - Ezeken az elér-
hetőségeken várjuk azoknak is 
a jelentkezését, akik önkéntes 
munkával szeretnék segíteni a 
háborús menekültek tatai elhe-
lyezését és szívesen vennének 
részt az ezzel kapcsolatos napi 
teendők elvégzésében például 
az adományok szortírozásában, 

vagy a menekültekkel és a gyer-
mekekkel való napközbeni fog-
lalkozásban.
Az önkormányzat, a felajánláso-
kon túl a menekültek elhelyezé-
sére a Fényes fürdő területén je-
lölt ki átmeneti szálláshelyeket, 
az ezzel kapcsolatos munkák 
már az elmúlt héten megkez-
dődtek, a szállások felkészítése 
a menekültek fogadására folya-
matosan zajlik. A város egyezte-
tett a menekült gyermekek nap-
közbeni ellátásáról is, iskolai, 
óvodai elhelyezésük biztosított. 
Aki a menekültek megsegí-
tését és az ezzel kapcsolatos 
önkormányzati munkát pénz-
zel szeretné támogatni, az 
megteheti az önkormányzat 
támogatási alapjának szám-
laszámára történő utalással. 
Számlatulajdonos: Tata Város 
Önkormányzata, Számlaszám: 
50440016-10030091.

Ülésezett az önkormányzat humanitárius tanácsa

Fontos bejelentést tett Bencsik János -
Új sportuszoda épül Tatán 
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A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona a 
nyugdíjazás miatt megüresedett  intézmény-
vezető főnővéri állást 2022 május 3-i mun-
kakezdéssel meghirdeti. 
Főbb feladatok, munkák: 
▪ Az intézmény székhelyén és telephelyén az 
szociális ápoló gondozó szakmai  munka tel-
jes körű irányítása, 
▪ a lakók teljes körű ellátásának szervezése, 
▪ az intézményvezető szakmai munkájának 
segítése, 
▪ a telephely KENYSZI rendszerében történő 
adatok határidőre történő jelentésének fel-
ügyelete, 
▪ az ellátás iránt érdeklődő személyek tájékoz-
tatása, a beérkező kérelmek  kezelésé, nyil-
vántartásának, controllja 
▪ előgondozás végzése, 
▪ kapcsolattartás a hozzátartozókkal, segítő 
szakemberekkel, orvosokkal,  szolgáltatókkal. 
Az álláshoz tartozó elvárások: 
Pályázati feltételek: 
▪ Az 1/2000. SzCsM (I.7.) 3. sz. mellékletének 
megfelelő végzettség, ▪ képesség csapatmun-
kára és önálló munkavégzésre, 
▪ pontos, körültekintő munkavégzés, 
▪ vezetői készség, képesség, vezetői kvalitá-
sok megléte, 
▪ terhelhetőség, együttműködési készség, 
▪ felhasználói szintű informatikai ismeretek, 
▪ ápolt, szolid megjelenés, 
▪ büntetlen előélet. 
Előnyök: 

▪ szakmai tapasztalat az idősellátás területén, 
▪ szociális szférában/egészségügyben szerzett 
tapasztalat, 
Amit nyújtunk: 
▪ Hosszútávra szóló munkavégzési lehetőség, 
▪ kihívást jelentő változatos munka, 
▪ szakmai fejlődés, továbbképzések támoga-
tása, 
Bérezés:
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vény, illetve az egyéb vonatkozó ágazati  pót-
lékrendszer alapján. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: 
▪ A pályázó személyi adatait tartalmazó rész-
letes, fényképes szakmai  önéletrajz, 
▪ motivációs levél, 
▪ képesítés igazolása. 
▪ erkölcsi bizonyítvány 
Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményve-
zető. 
Betöltendő munkakör: Intézményvezető fő-
nővér 
A jogviszony időtartama: határozatlan, 3 hó-
napos próbaidő kikötésével. 
Jelentkezési mód: Személyesen az alábbi cí-
men vagy a pályázatot kérjük elküldeni le-
vélben a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 
2890 Tata, Fényes fasor 2.  postacímre, vagy 
e-mailban a tataikistersegi@idosekotthonata-
ta.t-online .hu címre. 
Kapcsolat: Tel: 06-34/586-660-as telefonszá-
mon

Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hul-
lámának megfékezése érdekében márciusban is minden 
csütörtök és péntek délután valamint szombatonként 
oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon. 
Ebben a hónapban is előzetes időpontfoglalás nélkül és 
helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. A köz-
ponti oltópontokon öt vakcina közül lehet választani, az 
oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az 
oltópontokon.
Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előze-
tes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltóponto-
kon vagy a házi gyermekorvosoknál.
Tatán és Tatabányán márciusban a következő időpon-
tokban zajlik az oltási akció:
Az 5-11 éves korosztály oltása, visszaoltása:
TATABÁNYA:
– március 19.   14:00 – 18:00
A 12-18 éves korosztály és a felnőttek oltása, visz-
szaoltása:
TATÁN és TATABÁNYÁN:
– március 10.  14:00 – 18:00
– március 11.  14:00 – 18:00
– március 12.  10:00 – 18:00
– március 17.  14:00 – 18:00
– március 18.  14:00 – 18:00
– március 19.  10:00 – 18:00
– március 24.  14:00 – 18:00
– március 25.  14:00 – 18:00
– március 26.  10:00 – 18:00
Az oltást jelentősen gyorsítja, ha az oltandó magával 
viszi kinyomtatva, kitöltve és aláírva a hozzájáruló nyi-
latkozatot. A különböző hozzájárulási nyilatkozatok az 
alábbi linken érhetőek el:
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/marciusban-min-
den-csutortokon-penteken-es-szombaton-oltasi-akcio

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatalban
2022. március 14. napja (hétfő)
munkanap áthelyezés miatt 
munkaszüneti nap,
fenti napon az ügyfélfogadás 
szünetel.
2022. március 26. napján, szom-
baton
az ügyfélfogadás 8:00-12:00 
óráig tart.
A Helyi Választási Iroda 16:00 
óráig tart ügyeletet.
Kérjük ügyeik intézésénél a fen-
tiek figyelembevételét. 

Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal

Álláshirdetés 
Intézményvezetői főnővéri pozíció betöltésére 

Márciusban is folytatódik az oltási akció

2022. április 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki az or-
szággyűlési képviselők választását és az országos 
népszavazást. Az Országgyűlés 199 tagjából 106 
képviselőt egyéni választókerületben választanak 
meg, 93 képviselő listáról szerezhet mandátumot.
Tata város a Komárom-Esztergom megyei 01. or-
szággyűlési egyéni választókerületbe tartozik, Ta-
tabánya, Baj, Szárliget és Vértesszőlős települések-
kel együtt.
Az országgyűlési képviselők választásán a magyar-
országi lakcímmel rendelkező választópolgárok 
egyéni jelöltre és országos listára (párt vagy nem-
zetiségi listára) szavazhatnak. A Magyarországon 
elismert nemzetiséghez tartozó magyar állampol-
gárok választásuk szerint pártlista helyett nemzeti-
ségi listára szavazhatnak. A magyarországi lakcím-
mel nem rendelkező választópolgárok pártlistára 
szavazhatnak.
Az országgyűlési választásokkal egy időben kerül 
megrendezésre az országos népszavazás. Az orszá-
gos népszavazáson a választópolgárok a következő 
négy kérdésben szavazhatnak:
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek 
köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása 
nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglal-
kozást tartsanak?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számá-
ra nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fej-
lődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat 
korlátozás nélkül mutassanak be?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a 
nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat 
jelenítsenek meg?”
Az országgyűlési képviselők választása és az orszá-
gos népszavazás közös eljárásban kerül lebonyolí-
tásra. A választópolgárok a szavazókörben egyszer-
re adhatják le szavazataikat mindkét ügyben.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvé-
telükről értesítést kaptak a Nemzeti Választási Iro-
dától 2022. február 11-ig. Az értesítésben szerepel 
a szavazókör címe, ahol a választópolgár a szava-
zatát leadhatja. Amennyiben a választópolgár az 
értesítők kiküldését követően új lakcímet létesített, 
a Helyi Választási Iroda az új lakcímére értesítőt 
küld, megjelölve benne az új szavazókör címét. 
A választópolgárok a szavazóköri névjegyzéket 
megtekinthetik a Helyi Választási Irodában.
Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy 
az értesítőjét elvesztette, a Helyi Választási irodától 
kérheti - a személyazonossága igazolását követően 
- az értesítő pótlását. Az értesítő bemutatása a sza-
vazóhelyiségben nem feltétele a szavazásnak.
Az a választópolgár, aki az állandó lakcíme szerinti 
szavazókörben nem tud részt venni a szavazáson, 
az alábbi módokon tud élni szavazati jogával: 

- Ha a választópolgár a szavazás napján Magyaror-
szágon tartózkodik, de nem Tatán, legkésőbb 2022. 
március 25-én (péntek) 16.00 óráig nyújthat be át-
jelentkezési kérelmet a Helyi Választási Irodához. 
- Ha a választópolgár külföldön tartózkodik a sza-
vazás napján, legkésőbb 2022. március 25-én (pén-
tek) 16.00 óráig nyújthat be külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a Helyi 
Választási Irodához.
- Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi 
állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud sze-
mélyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, a sza-
vazást megelőzően mozgóurnát igényelhet a helyi 
választási irodától, vagy a szavazás napján a szava-
zatszámláló bizottságtól.  
- Az a fogyatékossággal élő választópolgár, aki-
nek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem 
akadálymentes, legkésőbb 2022. március 30-án 
(szerda) 16.00 óráig kérheti, hogy a helyi választási 
iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos 
településen és választókerületben lévő, akadály-
mentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör 
névjegyzékébe tegye át. 
- A választópolgár 2022. március 25-én (péntek) 
16.00 óráig benyújtott kérelmére a választási iroda 
Braille-írással ellátott szavazósablont biztosít a sza-
vazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során.  
- Közös eljárás esetén a benyújtott kérelem minden 
választásra vonatkozik.
- A választópolgár a kérelmét személyesen vagy le-
vélben Tata Város Helyi Választási Irodához (2890 
Tata, Kossuth tér 1.) nyújthatja be, illetve a válasz-
tások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu hon-
lapon) ügyfélkapus azonosítással, vagy anélkül. A 
Helyi Választási Iroda minden munkanap 8.00 óra 
és 16.00 között áll a választópolgárok rendelkezé-
sére.
Tata Város Helyi Választási Iroda
Az országgyűlési képviselők választásával és az or-
szágos népszavazással kapcsolatos feladatokat Tata 
Város Helyi Választási Irodája látja el a Tatai Kö-
zös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó négy tele-
pülésen, Tatán, Dunaalmáson, Dunaszentmiklóson 
és Neszmélyen. 
A választópolgárok a településeken a hivatali ki-
rendeltségeket megkeresve kapnak tájékoztatást az 
egyes helyi választási feladatok ellátásáról. 
A Helyi Választási Iroda vezetője a jegyző, dr. Hor-
váth József, általános helyettese az aljegyző, dr. 
Lantai Éva. A Helyi Választási Iroda tagjai a jegy-
zőkönyvvezetők, valamint a választás jogi és tech-
nikai előkészítését végző köztisztviselők.
A Helyi Választási Iroda már 2021-ben megkezdte 
a felkészülést, elvégezte a szavazóurnák állapotá-
nak az ellenőrzését. A választás kitűzését követő-
en a Helyi Választási Iroda feladatai közé tartozik 

egyrészt a választópolgárok tájékoztatása és a be-
nyújtott kérelmek kezelése, másrészt a választás 
előkészítése, melybe beletartozik a szavazatszám-
láló bizottsági tagok megválasztásának előkészíté-
se, a Helyi Választási Iroda tagjainak felkészítése 
és a technikai előkészületek. 
A Helyi Választási Iroda Tatán, Dunaalmáson, 
Dunaszentmiklóson és Neszmélyen minden mun-
kanap 8.00 óra és 16.00 óra között áll a választó-
polgárok rendelkezésére. A benyújtott kérelmeket a 
HVI munkatársai soron kívül dolgozzák fel, a mun-
kanap 16.00 óráig beérkezett kérelmeket a beérke-
zés napján, a 16.00 órát követően, illetve hétvégén 
beérkezett kérelmeket a következő munkanap. A 
kérelmek elbírálásáról a választópolgárok értesítést 
kapnak a lakcímükre és – ha megjelölték – e-mail 
címükre, vagy más az általuk megjelölt címre.
A szavazatszámláló bizottsági tagokat a telepü-
lés képviselő-testülete jogosult megválasztani az 
országgyűlési választást kitűzését követően a vá-
lasztást megelőző 20. napig. Tatán, Dunaalmáson 
és Neszmélyen megtörtént a szavazatszámláló bi-
zottsági tagok megválasztása, Dunaszentmiklós 
községben (mivel egy szavazókörös település) sza-
vazatszámláló bizottságot nem kellett választani, 
ott a helyi választási bizottság látja el a feladatot. 
A tagok oktatását a Helyi Választási Iroda szervezi 
meg. A tagoknak a munkájuk megkezdését megelő-
zően esküt kell tenni a polgármester előtt.
A Helyi Választási Iroda készíti elő a választásra a 
szavazóhelyiségeket, ennek keretében a nem önkor-
mányzati tulajdonú/használatú szavazóhelyiségek 
tulajdonosaival/használóival előzetesen tisztázta 
a szavazóhelyiség 2022. április 3-i használatát. A 
szavazóhelyiségek tekintetében egy jelentős válto-
zás lesz, a 022. szavazókör helyszíne megváltozott, 
a szavazókör új címe Tata, Szélkút u. 1-3., Szélkút 
utcai Közösségi Ház (a korábbi helyiség a TANÉP 
Kft. Agostyáni utcai épülete volt). Az értesítés már 
a szavazóhelyiség új címét tartalmazza.
A Helyi Választási Iroda a Nemzeti Választási Iro-
da utasításainak megfelelően készíti fel a tagjait, 
vesz részt az országos informatikai és igazgatási 
próbákon. A próbákat a Helyi Választási Iroda tag-
jai sikeresen teljesítették.
Amennyiben bármely, a választást érintő kérdés 
merül fel, a Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 
Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hivatali munka-
időben személyesen, vagy az 34/588-663, 34/588-
637, 34/588-614 telefonszámokon, a 06-34-587-
078-as fax számon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.
hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget, 
illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a 
www.tata.hu honlapokon.

Dr. Horváth József  jegyző, 
        HVI vezető

Általános tudnivalók a 2022. április 3-i országgyűlési választásokról és az országos népszavazásról (III.)
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A márciusi ifjakról remélem so-
kat tudunk, de talán még a tata-
iak se hallották 1964-ig, hogy 
Hamary Dániel is közéjük tarto-
zott. Kimagasló érdemét az „idők  
mohája”70 évig fedte, mígnem 
1964.augusztus 9-én emléktáblát 
avattak tatai  háza falán a leszár-
mazottak és a város polgárainak 
jelenlétében és azóta  minden 
évben március 15-én megem-
lékezünk a szabadságharc hős  
honvédtisztjéről. Városunk dí-
szsírhelyet adományozott az Al-
mási úti  temetőben, ahol 1966.
december 17-én végső nyuga-
lomra helyezték. A  budapesti sír-
követ a város felújíttatta és 1968.
március 15-én 
felavatták. 
Hamar Dániel 
1826. március 
26-án született 
Tatán. Édes-
apja kalapos 
mester  volt. 
A Hamar ne-
mesi família 
a háromszéki 
Futásfalváról 
szá rmazo t t . 
Elemi- és  kö-
z é p i s k o l á i t 
Tatán végezte. 
1843-tól a Pá-
pai Reformá-
tus Kollégiumban  bölcsészeti- és 
jogtudományokat hallgatott. A 
kollégium tanárai nemcsak  ta-
nítottak, hanem erkölcsre és ha-
zafiságra is neveltek. A főiskola 
könyvtárának  „könyvtárnoka” 
és az önképző társulatnak egyik 
jegyzője volt. Az önképző  tár-
sulat Érdemkönyvében Hamar 
Dani néven költemények és írá-
sok hétszer  szerepelnek. 
Egyetemi tanulmányait 1847-ben 
kezdte meg a Pesti Királyi Tu-
dományegyetem  Orvosi Karán. 
Rövidesen kapcsolatba került 
a Petőfi, Jókai, Vasvárí vezet-
te  márciusi ifjak nemzedékével. 
1848. március 14-én és 15-én 
részese volt a  forradalom előké-
szítésének és kirobbantásának. 
Aktívan részt vett a 12 pont  is-
mertetésében az egyetemeken. 
Elsők között hallotta Petőfi Sán-
dort forrongó  érzelemmel elsza-

valni a Nemzeti 
dalt. A forradalmi 
hangulat késztette 
a Nem  kell szer-
zetes rend című 
röpirat megírásá-
ra, amely Vasvári 
Pál ösztönzésére 
a  szabad sajtó 
egyik első ter-
mékeként 1848.
májusában jelent 
meg. A vallásról 
és  szabadság-
ról is radikális 
véleménye van: 
„..a vallásban a 
léleknek szabad-

nak kell  lenni!” Tatára hazatér-
ve Fittler Gyula joghallgatóval, 
Torda Györggyel és a  Takács fi-
vérekkel ismertették a forradalmi 
eseményeket és a 12 pont  köve-
telményeit. A tatai nemzetőrséget 
az elsők között alakították meg. 
Édes apjával és két testvérével 
együtt harcoltak a vereséggel 
végződött schwechati  csatában. 
Tatára visszatérve szabad csapat 
alapítására kapott engedélyt, de 
az  osztrákok elözönlötték Tatát 
és környékét, mely miatt bujdos-
nia kellett.1849- ben csatlakozott 
a Komáromi Vár védőihez. Em-
lékeit „Komáromi napok 1849-
ben, Klapka György honvédtá-
bornok alatt” című, 1869-ben 
megjelent  könyvében írta meg. 
Mint írja: „maga is a küzdők közt 
volt s ágyúi mellett  kardját sem 
hagyta pihenni.” A sok áldozattal 
járó hősi harc és küzdelem  elle-

nére a szabadságharc utolsó bás-
tyája is elesett 1849.szeptember 
28-án. A  Komáromi vár védői, 
köztük Hamary is menlevélben 
részesültek. Elkezdte  orvosi ta-
nulmányai folytatását, de meg-
lepetésre letartóztatták, először 
a tatai,  majd a komáromi, győri, 
végül a pesti hírhedt Újépületben 
tartották fogva. Hat  hétig rabos-
kodott, de menlevelének köszön-
hetően kiszabadult. Bebörtön-
zéséről így ír: „S mi volt bűne? 
Bűne? Ha bűn jó hazafinak lenni, 
akkor  igen bűnös volt, de csak 
az olyan nemtelen ellenség előtt, 
mint amely akkor  elbánt a ma-
gyar hazafiakkal.” A márciusi 
ifjak nemzedékének jelmondata: 
„Nem küzdénk mi sem dicsőség, 
sem díjért.” Petőfi sorai: „Bárkié 
is a dicsőség,  A hazáé a haszon”. 
Szinte mindegyik ifjú részt vett a 
szabadságharcban, többen  életü-
ket áldozták a hazáért. Hamary a 
Budapesti Hírlap 1883.márciusi  
számában emlékezik az 1848.

március 15 
előtti és 15.-i 
történtekről. 
Pl: A Pilvax  
a s z t a l á r a 
nemzetiszínű 
betűkkel volt 
kiírva a „ 
közvélemény 
asztala” és az 
asztal  szélét 
is nemzeti 
színű cifrá-
zattal látták 
el. Mint lát-
juk 44 évvel 
a szabadság-
harc  bukása 

után is élt 1848 eszméje gondola-
tokban, mentalitásban, érzelmek-
ben és  amint lehetett írásban is. 
Nagyra becsülte Petőfi Sándort, 
akinek bekeretezett  kokárdáját 
sokáig őrizte, majd a Nemzeti 
Múzeumnak adományozta. 
Orvostanhallgatóként rendszere-
sen jelentek meg ismeretterjesz-
tő dolgozatai  napi és hetilapok-
ban is.1852-ben Orvosi vénytant 
fordított és magyarított  latin-
ból.1854-ben avatták orvosdok-
torrá, professzorai marasztalták 
volna  Pesten, de szülei kérésére 
hazajött és gyógyító tevékenysé-
get folytatott. Fel kérték a kórház 
vezetésére is. Szakdolgozatai je-
lentek meg az Orvosi Hetilapban  
és a Gyógyászatban. Az utób-
bi folyóirat első számában így 
üdvözölte a lap  megjelenését: 
„..feladatul tűzte fennlengő lobo-

gójára az orvosi tudományokat  
anyanyelvünkön művelni.” Korát 
megelőzte A művi termékenyítés 
kérdéséhez  című munkájával. A 
gyógyítás terén szerzett tapasz-
talatait rendszeresen közölte az 
orvosi hetilapokban.1865-ben 
kolerajárvány szedte áldozatait 
városunkban  is, Dr. Hamary Dá-
niel kitűnt a betegek gyógyításá-
ban és a járvány  leküzdésében. 
Nemcsak az orvoslásban tűnt 
ki, hanem közéleti tevékenysé-
ge is  tiszteletre méltó.1859-ben 
Kazinczy Ferenc születésének 
100.évfordulóján  ünnepséget 
rendezett és méltatta munkás-
ságát. A református iskolában  
könyvtárat alapított és tisztséget 
viselt az egyházban is.1863-ban 
Tüskés dalok  című verses-köte-
tét „Borongó” álnéven jelentette 
meg. A Magyar Orvosi  Könyv-
kiadó Társulat létrejöttéhez 
200 Ft. adománnyal járult hoz-
zá.1864-ben  beválasztották a 
Pesti Királyi Orvos Egylet igaz-

gatótanácsába. A szívbetegségek  
különös kór és gyógytana című 
könyvét 1865-ben Komáromban 
nyomtattatta  ki. Ez az első kar-
diológiával foglalkozó magyar 
nyelvű szakkönyv. Kardiológus  
utódai méltatják és Hamaryt 
idézem: „emlékezetét a tisztelet 
fénykörében  hagyják”. A ki-
egyezés után megalakult a tatai 
honvéd egylet, főjegyzőjévé  Ha-

mary Dánielt választották, aki az 
elnöki tisztségre a Brüsszelben  
emigrációban élő Perczel Mórt 
kérte fel. Perczel nagyon meg-
hatódott, hálás  szívvel elvállalta 
az elnöki tisztséget és hazaköltö-
zött. Tatán nagy tömeg és  dísző-
rség fogadta. 
Hamary Dánielt 1869-ben hon-
védezredorvossá nevezték ki 
tatai székhellyel.  1871-ben Sop-
ronban dandárorvos, 1874-ben 
Budapesten dandár- parancsnok, 
1876-ban Székesfehérváron tör-
zsorvos, végül 1882-től nyugdí-
jazásáig  Budapesten törzsorvosi 
és egészségügyi előadói felada-
tokkal bízták meg. 1874.decem-
ber 2-án kelt okmány alapján, 
kérésére Hamar vezetéknevét,  
nemességének épségben tartá-
sa mellett a király engedélyével 
kisigmándi  Hamary-ra változ-
tathatta. Az 1880-ban alapított 
Tata-Tóvárosi Híradóban írásai,  
költeményei jelentek meg, mun-
kásságát és fényképét 1883-ban 
közölték.1892  február 12-én 
elhunyt. Őt idézem: „a szenve-
dőt enyhítő ölébe zárta a sír”. 
A  Vízivárosi katonai sírkertbe 
temették, nekrológjából idézek: 
„munkássága apró  kövecsekből 
készült talpazaton kimagaslik 
érdeme, mely nem fél az idők  
mohától.” Életútját levelezésük 
alapján a komáromi születésű 
Szinnyei József  foglalta ösz-
sze Magyar írók élete és munkái 
című könyvében. Hamary Dáni-
el  szerteágazó munkásságát 7 
könyv, 41 folyóiratban megjelent 
125 közlemény  fémjelzi. Orvosi 
munkáit saját néven, szépirodal-
mi, ismeretterjesztő és hazafi-
as  írásait több mint 60 álnéven 
közölte. Életútját így összegzi: 
„Nem csillogni, nem  rajta ütni, 
de minden tettében a közjőt hí-
ven, minden háttéri gondolat nél-
kül  szolgálni találta gyönyörű-
ségének.” E fennkölt szavak ma 
is követendő példára  sarkallnak. 
Városunkban utca őrzi nevét és 
2012-ben a Komárom-Eszter-
gom  megyei orvosi kamara Ha-
mary Dániel díjat alapított. 

 
Dr. Szabó Dénes

 Hamary Dániel 
 a „márciusi ifjak” nemzedékéhez tartozott
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A *Quack* zenekar
Célunk a közönség megtáncoltatása akár koncerteken, akár otthon, a hangfalak előtt - ezt hol 
egyszerűbb, hol csavarosabb dumákkal, igényes hangszereléssel, telt gitár- és fúvóshangzással, 
na meg zsíros funky groove-okkal igyekszünk elérni. Számunkra az együtt zenélés ünnep, állan-
dó inspiráció-forrás, és persze hatalmas buli - ezeket alátámaszthatja bárki, aki eljött valamelyik 
koncertünkre. A zenekar 2020-ban és 2021-ben is kihozott mindent a karanténos-vírusos időszak-
ból, amit csak lehetett. Megjelent a második, Tökéletlen című EP-nk két új videóval és rádiós 
premierrel megtámogatva, koncerteztünk, live session videót rögzítettünk, közösségi videóklipet 
forgattunk, akusztikus koncerteket adtunk. A Petőfi Irodalmi Múzeum meghívására játszottunk az 
A38 hajón, tehetségkutatókon jártunk - és a tatabányai Peron Tehetségkutatót megnyertük.Tavaly 
a zenekar állandó (és szuperszexi!) fúvósszekcióval és vokalistákkal erősödött - idén pedig egy 
csodálatos klip mellett jönnek az első igazán komoly felvételek is! 

Bemutatkoznak a tatai zenekarok 3. rész
Tata könnyűzenei élete minden évtizedben jelentős volt. Hol attól, hogy neves zenekarok érkeztek a nyári eseményekre, hol attól, hogy a feltörekvő előadók megmutatták magukat, 
dalaikat. A Komárom-Esztergom megyei rocklegendák című 1998-as és a Zene az életünk című 2009-es kiadású könyvek szép keresztmetszetet adnak Tata könnyűzenei hírességeiről. 
Most 2022-ben a jelenleg működő helyi zenekarokat kívánjuk bemutatni. Miért a zenekarokat? Mert ők már közösségek az alkotó folyamatokban. Érdemesek a figyelemre, érdemes 
lesz velük találkozni ebben az évben klubrendezvényeken, fesztiválokon, hangfelvételeken, vagy akár videoklipeken. A tatai zenekarok közül 20 csapatot kerestünk meg. A beküldött 
anyagok alapján jelentetjük meg rövid bemutatkozásaikat és a csapat fotóját.                                                                                                      Cserteg István

Patrik és a búgócsigák
A Patrik és a búgócsigák zenekar 2020 szeptemberében alakult meg a Peron Tehetségköz-
pont zenekari gyakorlatának keretei között. A jelenlegi formáció 2021 februárja óta zenél 
együtt. A zenekar tagjai különféle zenei műfajt képviselnek, ezáltal számos zenei stílust 
játszanak a könnyűzene keretein belül. A csapat másfél éves pályafutása alatt fellépett több 
alkalommal a Peron Tehetségközpontban, valamint a Zsigmond Teraszon is. Céljuk, hogy 
minél több helyen tudják megmutatni zenei tudásukat. Tagok: Bán Lili Eliza – énekes, Di-
ószegi Orsolya – énekes, Hadobás Zorka - énekes, gitáros, Illés Bars – zongorista, Németh 
Bendegúz – basszusgitáros, Szabó Olivér – dobos, Vámosi Patrik – gitáros.

Spirit of Eden
Egy 2018-ban alakult, progresszív elemekkel tarkított, dallamos rockzenét játszó 
zenekar vagyunk Tatáról. Jelen pillanatban az első lemezünkön dolgozunk, és pár-
huzamosan készülnek az új dalok is.   A csapat tagjai: Pap Nóra-ének,vokál,Árva 
Gábor-gitár, ének, vokál, Suvada Balázs-basszusgitár, Molnár András-dob
Viszonylag rövid idő alatt sikerült négy videoklipet forgatni, melyek megtekinthe-
tők a zenekar youtube csatornáján.

Relics zenekar 
 
A zenekar 2005 óta hamisítatlan bulizenét játszik, műsoruk legnagyobb részét a 80's évek leg-
kedveltebb dalai alkotják, néhány jelenlegi slágerrel kiegészítve. Repertoárjukban magyar és 
külföldi dalok egyaránt helyet kapnak. A csapat elkészítette első új promóciós anyagát, melyet a 
youtube-on, az együttes saját csatornáján lehet megtekinteni. 
A zenekar tagjai: Pap Nóra-ének, vokál, Neichl Norbert-ének, vokál, szaxofon, fuvola,
Árva Gábor-ének, vokál, gitár, Simonfi Gergely-billentyűs hangszerek, ének, vokál
Kisgyőri Dávid-dob, Suvada Balázs-basszusgitár.
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Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja alkal-
mából rendeztek megemlékezést 
február 25-én az EST Moziban, 
ahol Eperjes Károly: Magyar 
Passió című filmjét mutatták be.
Az Országgyűlés 2000. június 
16-án hatályba lépett határoza-
tával nyilvánította február 25-ét 
a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapjává. 1947-ben ezen a 
napon Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát a meg-
szálló szovjet hatóságok jogel-
lenesen letartóztatták, majd az 
akkori Szovjetunióba hurcolták. 

A mentelmi jogától megfosztott 
képviselő hozzávetőleg kilenc 
évet töltött börtönökben és mun-
katáborokban. Szabadon enge-
dése után pár évvel, 1959-ben, 
51 évesen halt meg.
Az emléknap alkalmából ren-
dezett tatai eseményen Bencsik 
János osztotta meg gondolatait. 
A Tatai-medence országgyűlési 
képviselője elmondta: - Itt a me-
gyében is voltak munkatáborok, 
ahová százával vitték azokat a 
főiskolás és egyetemi hallgató-
kat, akiknek volt véleményük a 
világról. Vittek a táborokba új-
ságírókat, papokat, írókat, köl-
tőket, értelmiségieket is azért, 

hogy kiszakítsák őket a saját 
környezetükből, és, hogy ne tud-
ják „megrontani” a kommuniz-
musban élő társaikat. Ebben az 
időben szép példái születtek a 
szolidaritásnak. A legtöbb család 
nem tudta, hogy hová hurcolták a 
szeretteit, s ez a legtöbbször úgy 
derült ki, hogy a munkatáborban 
szabad emberként a rabokkal 
együtt dolgozók leveleket csem-
pésztek ki a postára, vagy híreket 
vittek a családoknak, ezzel koc-
káztatva a saját biztonságukat, 
szabadságukat. Ezt hívják szoli-
daritásnak, emberbaráti szeretet-
nek, s még a legrosszabb dikta-
túrákban is ott van ez a pozitív 

emberi tulajdonság, ami erőt ad 
a nehézségek túléléséhez - fo-
galmazott Bencsik János. Térsé-
günk országgyűlési képviselője 
az EST Moziban megjelent fia-
talokhoz szólva hangsúlyozta: 
-Nagyon fontos tudnotok azt, 
hogy bár a kommunizmus a csa-
ládjaink nagy részét meghurcol-
ta, megkínozta, meggyötörte, 
ennek ellenére ezek az emberek 
tűrték, viselték mindezt és nem 
álltak érte bosszút. Mára eljött 
azonban az az idő, amikor többet 
kell beszélnünk erről az időszak-
ról, mert a zsigereiben mindenki 
átörökölve magában hordja az 
akkori történéseket, traumákat. 
A 2021 novemberében bemu-
tatott Magyar Passió című film 
Eperjes Károly első egész estés 
mozifilm rendezése, főbb szere-
peiben Telekes Pétert, Eperjes 
Károlyt, Gál Tamást, Pásztor 
Erzsit, Nemcsák Károlyt, Jakab 
Tamást és Tóth János Gergelyt 
láthatja a közönség. Az 1950-ben 
játszódó film történetében Leo-
pold atya azért küzd szerzetestár-
saival, hogy a háború után újjáé-
ledő országban a ferences rendet 
ismét felvirágoztassa. Kezdetben 
a kommunista hatalom nem aka-
dályozza őket tevékenységük-
ben, még a háborúban elrejtett 
kegytárgyaikat is visszakaphat-
ták. Ez a békés állapot azonban 
nem tart sokáig. Leopold atyát 
koholt vádak alapján letartóztat-

ják, és hogy megtörjék, kegyet-
len kínvallatások alá vetik. Volt 
diákját, a vallásnak hátat fordító, 
a szocialista rendszerben hívő 
fiatal tisztet, Keller főhadnagyot 
bízzák meg a beismerő vallomás 
kicsikarásával, az atya kitartá-
sa, ellenállása azonban mindent 
megváltoztatott. 
A tatai filmvetítés után Eperjes 
Károly színművésszel Michl Jó-
zsef polgármester beszélgetett, 
aki köszönetet mondott a film 
elkészítéséért, hozzátéve, hogy 
a történet akár Tatán is játszód-
hatott volna, hiszen az Esterházy 
család meghívására két szerze-
tesrend is aktívan működött a 
városban: a piaristák és a kapu-
cinus atyák közössége, melyeket 
szintén felszámolt a kommunista 
diktatúra. Eperjes Károly az EST 
Mozi színpadán kiemelte: - Fon-
tos, hogy minél többet tudjunk 
a történelem ezen korszakáról, 
amit pedig a filmből elsősorban 
meg kell értenünk az nem más, 
mint az irgalom, mely  II. János 
Pál pápa szerint a szeretet legma-
gasabb foka. Az ellenségeinkre, 
az ellenfeleinkre nem köpködni 
kell, hanem imádkozni értük, ez 
az irgalom - fogalmazott Eperjes 
Károly.

Megemlékezés a kommunizmus áldozatainak emléknapján

Fotó: Domokos Attila
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Az Esterházy Pezsgőgyárban rendezték a 25 éves Esterhá-
zy Énekegyüttes jubileumi koncertjét február 26-án. A 25. 
évforduló megünneplésének 2. felvonásán a kórus filmze-
nei, musical és gospel kedvenceiből hallhatott válogatást a 
népes közönség.
Az évfordulót a kórus régi tagjaival együtt ünnepelte, így 
az eseményen részt vett Rigó Balázs, Tata alpolgármestere 
is, aki 10 éven át volt aktív tagja a közösségnek. Rigó Ba-
lázs a pezsgőgyárban köszöntőjében felelevenítette a kórus 
elmúlt két és fél évtizedének fontosabb állomásait, hang-
súlyozva, hogy negyed évszázad egy város történetében 
is jelentős időszaknak számít, az Esterházy Énekegyüttes 
pedig nyomot hagyott Tata elmúlt 25 évének történetében.
Tata Város Önkormányzat képviselő-testülete 2004-ben 
Tata Városáért kitüntetés bronz fokozatát adományoz-
ta az Esterházy Énekegyüttesnek Tata hírnevét öregbítő, 
városunk kulturális életét gazdagító, magas színvonalú 
művészeti tevékenységük elismeréseképpen. Ezt követő-
en, 2009-ben a kórus Tata Városáért kitüntetés arany fo-
kozatában részesült, rangos nemzetközi kórusversenyeken 
való sikeres szerepléseiért. Ahogyan a jubileumi koncerten 
Schmidt Mónika karnagy fogalmazott, a mögöttünk álló 25 
évben a zene szeretete és a közös lelkesedés tartotta össze 
a közösséget.

TATA - Környei ú. t
Cserfőiné Tatai Irma
Pataki Lajos
Varga Józsefné

TATA -Almási úti t.
Baranyai János 
Pető Zsigmondné
Horváth Józsefné
Simó János
Vas József Antal

KOCS  
Lengyel Miklósné
OROSZLÁNY
Máté Sándor
Csendesné Varga 
Ildikó
Zavarkó László
Kovács Tiborné
SZOMÓD
Váli József
Mocsi Andrásné

DAD 
Szöllősi László 

NESZMÉLY
Kurdi Sándor

NASZÁLY
Székely Iván
Benyovics József

BÉKE PORAIKRA!

 Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2022. februárban elhunytak

Kutyaterápiás foglalkozásso-
rozatunkat megkoronáztuk egy 
szakmai programmal a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtárban 
2022. március 2-án. Az alka-
lomra könyvtáros kollégákat 
vártunk, akiket beavattunk a 
kutyaterápia szépségeibe. Sin-
kó Ildikó könyvtárigazgató kö-
szöntőjében elmondta, hogyan 
kezdődött sok évvel ezelőtt a 
munkakapcsolata Sugta Klá-
rával, és miként ismerte meg 
Simon kutyust. Szólt a székes-
fehérvári kutyaterápiás foglal-
kozásvezető képzésről is, ame-
lyen a sorozat elején részt vett 
Goldschmidt Évával, hogy el-
sajátítsák a foglalkozástervezés 
csínját-bínját.
Sugta Klára felvezetőtől, DR. 
Simon terápiás kutya gazdájá-
tól megtudtuk, hogy a terápiás 
kutya több, mint cuki, és meny-
nyiben más az ő lelki világa, ér-
zelmi gazdagsága. Milyen volt 
Simon piciként? Klára vetített 
róla fotókat, mi pedig egyrészt 
a képeket látva „olvadoztunk”, 
másrészt attól, hogy közben 
Simon farok csóválva járt-kelt 
közöttünk.
A folytatásban Goldschmidt 
Éva gyermekkönyvtáros, foglal-
kozásvezető a gyermekkönyv-
tári kutyaterápiás foglalkozá-
sok menetét, témáit, megoldási 
módjait szemléltette a kivetítőn 
képekkel illusztrálva. 2019. ja-
nuár óta rendez a könyvtár havi, 
később kéthetenkénti gyakori-

sággal állatasszisztált foglalko-
zást iskolai csoportoknak. Azóta 
a járvány ugyan meg-megtörte a 
sorozatot, de összességében 28 
alkalommal és azokon készült 
fotókkal, tapasztalatokkal, vala-
mint szívmelengető élmények-
kel lett gazdagabb a gyermek-
könyvtár.
A szakmai program csúcsa a 
gyakorlati blokk volt. A Talen-
tum Iskola harmadik osztályo-
sai érkeztek, hogy közreműkö-
désükkel a könyvtáros kollégák 
bepillantást nyerjenek a fog-
lalkozásba. Kezdésként Simon 
bemutatkozott a gyermekeknek, 
majd párhuzamot vontunk a 
könyv részei és a kutya testré-
szei között, tehát a könyvnek is 
lehet füle, teste, gerince. A ki-
csik megmutatták, melyik hol 
található a kutyuson. Itt a tavasz, 
a kirándulások nagy kutyasétál-
tatások ideje, amikor a póráz 
funkciója megnő. Mi itt más 
szerepet találtunk az eszköznek: 
a gyermekek szétválogatták a 
rövid és 
h o s s z ú 
s z ő r ű 
k u t y á k 
k é p e i t , 
és a pó-
rázra csi-
peszelték 
a z o k a t . 
K u t y u -
sunkkal 
csupa jó 
d o l o g 

történt, ugyanis kiszabadítot-
ták Simont a várbörtönből úgy, 
hogy lebontották a várfalat, 
amelyet ezúttal könyvek jel-
képeztek. Miután kitalálták a 
gyermekek, hogy a várfal mely 
könyvére vonatkozik az állítás, 
elvehették azt, így szépen a ku-
tyus körül eltűnt minden könyv, 
és kiszabadult. A „Ti jöttök” 
részben a felnőttek következtek. 
Ők is bemutatkoztak Simon-
nak, majd kicsit megmozgattuk 
magunkat a dobókocka segítsé-
gével. Simon meglepetése egy 
levél volt, amelyet „ő küldött” 
a szakmai program résztvevői-
nek. Azonban a borítékot a szél 
elfújta, ki tudja hová a könyvtár-
ban? A feladatot kíváncsian és 
lelkesen teljesítették a kollégák, 
amíg végül megtalálták, és ki-
egészítették a levél elmosódott 
szövegrészeit. Természetesen a 
csoportkép sem maradhatott el, 
amelyen mindenki mosolyogva 
nyugtázta: tartalmas és hasz-
nos időt töltöttünk együtt a tatai 

Könyvtári Simo(n)gató

 Az Esterházy Énekegyüttes nyomot hagyott Tata történetében

Fotó:mzsvk
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A megszokott december eleji 
dátumhoz képest február utolsó 
szombatján tartotta évzáróját a 
Hódy SE. A COVID járvány mi-
att két részletben szervezték meg 
az ünnepséget az Ökoturisztikai 
Központban. Először az utánpót-
lás sikeres versenyzői ültek be a 
konferencia terembe. Megtisztel-
te jelenlétével a tataiakat Schmidt 
Gábor a Magyar Kajak-kenu Szö-
vetség elnöke aki köszöntőjében 

kiemelte, hogy az elmúlt 
évben Magyarország lett 
a világelső a sportágban. 
Erre minden sportegyesü-
letnek, minden versenyző-
nek büszkének kell lennie. 
Nagyon fontos, hogy a 
legjobbak mögött már ott 
vannak a feltörekvő tehet-
ségek is. Tata, a Hódy SE 
két versenyzővel is részt 
vett világversenyeken és 
a remek szereplés legyen 
példa a többiek előtt. Michl 
József Tata polgármestere 
gratulált az eredmények-

hez, az edzőknek, versenyzőknek 
megköszönte hogy a város neve 
már évek óta jól cseng a magyar 
kajak-kenu sportban. Az önkor-
mányzat továbbra is támogatja 
az egyesületet, de egyébként is a 
sportos fejlesztésekkel egyre gaz-
dagabb lesz Tata és a sportlétesít-
mények újabb és újabb lehetősé-
geket teremtenek a sportoláshoz. 
Nagy taps fogadta azt a bejelen-

tést, hogy a képviselő-testület 
elfogadta az előterjesztést és a 
városban utcanév is emlékeztetni 
fog Császári Attilára a Hódy SE 
volt vezetőjére. Czina László a 
Hódy SE elnöke beszédében em-
lékeztetett arra milyen szerencsés 
helyzetben vannak a kajakosok, 
hogy a város közepén ilyen kör-
nyezetben sportolhatnak. Megkö-
szönte mindenkinek a munkáját, 
a támogatóknak a sok segítséget. 
Az egyesületi pontversenyben 
2021-ben az előkelő 9. helyen 
végzett a Hódy SE. (103 egyesü-
let közül)
Ehhez az is kellett, hogy az elmúlt 
időszakban több fejlesztést is vég-
rehajtottak és több pályázaton is 
nyertek, amellyel egyben az Öreg 
tó népszerűsítése is a feladatuk.
A Hódy SE legeredményesebb női 
és férfi versenyzője az utánpótlás 
korosztályban Gábor Tímea és az 
Ifjúsági EB-n bronzérmes Hídvé-
gi Hunor lett.
Miután befejeződött az utánpót-

lás évzárója már gyülekeztek a 
szeniorok és a szabadidős ver-
senyzők. Az országos rangsor 2. 
helyén végeztek 301 pontot értek 
el, mindössze 3 ponttal maradtak 
el a győztestől. Az elmúlt évben 
összesen 49 érmet szereztek ( 25 
arany, 16 ezüst, 8 bronz)
Bencsik János országgyűlési 
képviselő aki maga is kajako-
zott köszöntötte a megjelenteket. 
Hangsúlyozta a példamutatás fon-
tosságát. Nagyon jó, hogy ennyi-
en sportolnak az egyesületben és 
a fiatalok nap mint nap láthatják 
ahogy az idősebbek edzenek. Biz-
tos hogy ez is benne van az után-
pótlás eredményességében.
A mastersek között Czina László 
lett a legeredményesebb verseny-
ző.
Az évzáró hivatalos programja 
után enni és innivaló mellett még 
sokáig beszélgettek a sportolók 
felelevenítve az elmúlt év em-
lékezetes pillanatait de szó esett 
már az idei faladatokról is.

Komárom-Esztergom megyei
Természetjáró Szövetség

2022.03.19. 
XXVI. TATAI IVV  TÚRA 

Rendezők: Tata Város Önkor-
mányzata, KEM TJSZ és  TAC 
Szabadidősport Szakosztály,     
VOLÁN SE természetjáró szak-
osztály
Távok:7 km, 10 km, 14 km és 15 km
Rajt – Cél :  Ökoturisztikai Köz-
pont / KAJAKHÁZ/ Öregt-ó part
Rajtidők:  
8.00 – 9.00 között 15 km
8.00 – 11.00 között:  7 km, 10 km 
és 14 km
Nevezési díj: 500 Ft 
Célzárás: 15.00
Díjazás: Kitűző, oklevél és a 3 
legnagyobb létszámú szervezet-
nek serleg,
Zsíros kenyér parti a célban
A Fényes Tanösvény ezen a na-
pon nevezési lappal külön belépő 
nélkül látogatható!

Információ: 
Pápai Lászlóné 06/30/ 562-7559
Horváth Zoltán 06/30-9394 017                                                                                                                   

Asztalitenisz
Férfi NB I TAC- SH-ITB Budaörs 
11-3
Pontszerző: Nagy 3, Sipos 3, Béres 
2, Adamik 1, Adamik-Béres, Si-
pos-Nagy
Férfi NB II Szombathelyi AK SI – 
TAC 12-6
Pontszerző: Barasso 2, Pattantyús 2, 
Lukács 1, Barasso-Varga
Kézilabda
TAC -BFKA Veszprém 30-27 (16-
13)
Vezette: Bába S., Horváth P.
Góllövő: Kreisz 7, Kiss 5, Iváncsik 
T., Schneider 4-4, Gajdos, Győrffi, 
Iváncsik Á., Sárosi 2-2, Molnár 1
TAC – Budai Farkasok Rév Group 
24-26 (14-13)
Vezette: Horváth P, Marton B.
Góllövő:Iváncsik Á., Kiss, Sárosi 
4-4, Iváncsik T., Igali, Kathi, Kreisz, 
Schneider 2-2, Győrffi 1
Edző: Sibalin Jakab
-Az első félidő még rendben volt  de 
a másodikban elvesztettük a fonalat. 
Nem játszottuk végig a támadásokat, 
sok volt a hiba és ez egy ilyen komp-
lett ellenfél ellen nem fér bele.
Férfi ifjúsági Veszprém KKFT – TAC 
37-22 (21-11)
Vezette: Antal Á., Antalné

Góllövő: Takács 7, Igali 6,  Vincel-
lér 3, Kolozsi, Zubek 2-2, Marx, So-
mogyvári 1-1
BFKA Balatonfüred – TAC 27-25 
(15-15)
Vezette: Melinger Zs., Szabadi T.
Góllövő: Igali 9, Czunyi 6, Vincellér 
5, Zubek 3, Marx 2
Edző: Márton Ádám
Férfi serdülő Esztergomi Vitézek 
RAFC – TAC 30-30 (15-12)
Vezette: Gengeliczky D., Czillahó D.
Edző: Endrédi Dezső
U13 fiú Kőkúti Sasok DSE – DEVM 
Zirc 19-19 (13-8)
Kőkúti Sasok DSE – Győri FKKA 
24-12 (14-5)
Edző: Kőhalmi Zsófia
DEVM Zirc – TAC 28-5 (15-3)
ALBA REGIA SE – TAC 28-2 (16-1)
Edző: Nagy Róbert
Férfi U15 Grundfos Tatabánya 
KC-Tarján – Kőkúti Sasok DSE 23-
26(10-11)
TAC-Kőkúti Sasok DSE 31-32 (14-
15)
TAC – Körte HVSE 19-30 (8-17)
Gólszerző: TAC: Sebestyén 25, Ben-
ke 10, Számvéber 7, Nagy 5, Dudás 3
Kőkúti: Ambrózy 21, Pollák 11, 
Mikó 9, Békefi 7, Horváth-Zombori 
5, Balogh 2 Nagy-Varga 2, Nagy 1

Edző: TAC: Bóna Brigitta
Kőkúti: Kőhalmi Zsófia
Női felnőtt TAC – Bicskei TC 43-17 
(23-8)
Vezette: Krupánszki K., Suszter A.
Góllövő: Bodányi 12, Nyitrai 7,  Ka-
kas 6, Százvai 4, Jagodics, Kőhal-
mi, Kurcsik 3-3, Simon, Szivek 2-2, 
Rácz 1
FKC Szenior – TAC 20-29 (9-21)
Vezette: Pergel K., Kurkó Gy.
Góllövő: Bodányi 9, Százvai 8, Kur-
csik 5, Kakas 3, Nyitrai, Szivek 2-2
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női ifjúsági TAC- Komárom SE  24-
14 (13-8)
Vezette: Őri E., Natkai N.
Góllövő: Kakas, Rácz 5-5,  Ungor 4, 
Kiss, Sás 3-3, Tompa 2, Simon, Szi-
vek 1-1
Edző: Kulcsár  Gyöngyi
Női serdülő TAC – Mosonmagyaró-
vári KC 23-25 (11-14)
Vezette: Krupánszki K., Suszter A.
Góllövő: Bogdola 6, Hatvani 5, Kur-
csik, Sebestyén 4-4,  Kiss 2, Dorogi 
1
Edző: Blázsovics Norbert
U13 lány TAC – Kilián DSE 24-9 
(14-2)
TAC-Kőkúti Sasok DSE 21-19 (10-
10)

Edző: Willi Attiláné
Kőkúti Sasok DSE – Komárom VSE 
23-9 (9-6)
Edző: Suszter Annamária
Kosárlabda
Amatőr női NB I TSE – Nyíregyhá-
zi Kosársuli 49-96 (9-29,14-24,9-
23,17-20)
Vezette: Pécsi Zs., Magyari V.
Pontszerző: Koncsár 15/3, Lász-
ló 11, Rabi 10, Kurucz 6, Stocker 
3/3,Tóth 3, Sulyák 1
Edző: Kaposi Renátó
Férfi junior TSE – AF-Dunaújvárosi 
Sárkányok 104-64 (22-18,31-13,27-
21, 24-12)
Vezette: Novák B., Világosi T.
Conoil Pápa KC – TSE 82-64 ( 22-
16,11-14,19-16,30-189
Vezette: Fülöp A., Sebesi G.
Edző: Orsós-Bogdán Lívia
Labdarúgás
Férfi felnőtt DG Tát SE – TAC 1-2 
(1-1)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Tillman 27 ill. Szűcs 16, 
Kiprich 67
Kiállítva: Mészáros (TAC) 23
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 TAC – Oroszlányi SZE 
8-1 (3-0)
Vezette: Somogyi L.

Góllövő: Jakabovics 10,55,71,75, 
Putnoki 26,84,85, Schaffer 43 ill. 
Lakatos 78
Nyergesújfalui SE – TAC 3—2 (1-1)
Vezette:Kis G.
Góllövő: Simon 28, Hetzmann 84,96 
ill. Schaffer 5, Nagy 70
Edző: Schaffer Péter
Férfi U16 Pénzügxőr SE – TAC 5-4 
(3-1)
Vezette: Horváth B.
Góllövő: Varga 17, Völgyi 36, Ho-
rányi 44, Rosz 56,76 ill. Unger 33, 
48, 58, 87
Edző: Kele Zoltán
Férfi U15 TAC-Gerzzo Kft 7-3 (6-1)
Vezette: Urbanics Á.
Góllövő: Beck 4, Radobiczki 
6,28,33, Takács 9, Fábián 39, Adler 
51 ill. Egan 32,55m Szotyori (ö) 71
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi U14 TAC – GERZZO Kft 0-6 
(0-1)
Vezette: Udvardi K. Góllövő: Pa-
tassy 9, Csapó 52,72, Friedler 55, 
Zsidegh 62, Balsay 78
Edző: Schweininger Ferenc
Női U18 TAC – Kisbér SSE 2-6 (1-4)
Vezette: Urszán I.
Góllövő: Bencze 30,52 ill.  Pusztai 
5,6,33,41,58, Bodzi 10
Edző: Gusztafik Lilla

Kajakos évzáró
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